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Onderhoud
van sierpleisters
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Gevels van woningen beschermen ons tegen alle mogelijke invloeden. Weer, wind, stof: ze krijgen 
dag in, dag uit heel wat te verduren. Hoe bescherm je je gevel optimaal tegen al deze invloeden? 
Hoe blijft hij in topvorm? Hoe loopt het regenwater af? Voor alle technische detailaansluitingen be-

staan er middelen die een langere levensduur bieden. Met een minimale aandacht voor onderhoud 
mag je gevel jarenlang gezien worden. Deze brochure wil de eigenaars van een Willco Sierpleister-
systeem tips en advies geven voor het zorgeloos genieten van mooie, fris ogende gevels.

Voorwoord
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Inhoudstafel

Disclaimer

De in deze brochure verstrekte informatie, gebaseerd op onze ervaringen, is louter informatief en kan geen basis vormen voor klachten. Voor 
onderhoud en toepassing van al onze producten en systemen verwijzen wij naar de technische fiches, bestemd voor professionele, door ons 
opgeleide uitvoerders. Onoordeelkundig uitvoeren of interpreteren van onze tips kan evenmin aanleiding geven tot klachten waarvoor wij 
aansprakelijk kunnen worden gesteld.
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Je voornaamste keuze is al gemaakt: een Willco Sierpleister.
Alle Willco Isolatiesystemen met sierpleisters voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. De sys-

temen beschikken over een Europese ETA goedkeuring, maar ook over de Belgische ATG goed-

keuring. Voor dit laatste certificaat werden er extra tests uitgevoerd om de bestendigheid van het 
isolatiesysteem te testen tegen warmte-regencycli, gevolgd door vries-dooi-cycli. Dit is een typische 
Belgische test, die in het Europese certificaat niet wordt opgenomen. 
Kortom, je hebt een sierpleistersysteem van topkwaliteit!

Daarbovenop past Willco Products bij het produceren van hun gevelisolatiesystemen de meest 
moderne technieken toe om het uitzicht van de gevelpleisters op lange termijn mooi te houden. De 
correcte uitvoering van de technische aansluitingen rond het dak, ramen en deuren is eveneens 
belangrijk. 

Willco Products is lid van xthermo, de federatie voor buitengevelisolatiesystemen in België én van 
EAE, de Europese federatie voor ETICS systemen. De WILLCO Isolatiesystemen beschikken over een 
Europese ETA goedkeuring, maar ook over de Belgische ATG goedkeuring.

De keuze voor sierpleister

Member 
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* Een 100% Willco Products-gevel is een gevel met een Willco Gevel(isolatie)systeem, dat van A tot Z uit Willco 
Producten bestaat. Het volledige systeem werd geplaatst door een erkende 100% Willco Products-uitvoerder.

Willco Care: 9 levens voor je gevelpleister! 

In de volksmond wordt beweerd dat een kat 9 levens heeft en ze altijd op haar pootjes terecht 
komt. Dit gevoel wil Willco Products meegeven aan de mensen die voor een Willco Gevelpleister-
systeem hebben gekozen. 

Willco Care is onze nazorg service om eigenaars van 100% Willco Products-gevels* gedurende 
een periode van 10 jaar systematisch bij te staan met advies voor preventief onderhoud en tips 

voor een opfrissing. 
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Zelf een vraag stellen kan ook! Rolf Coppens, de Willco Façade Coach geeft 
jou advies op maat wanneer je twijfelt. 

Heb jij een 100% Willco Products-gevel?

Word lid van de Willco Care community en schrijf je in voor de newsletter, 
zo krijg je regelmatig tips om jarenlang van je gevels te genieten met een 
minimale inspanning.

Rolf Coppens

Willco Façade Coach

Hoe schrijf je in voor Willco Care? 

Sluit je aan bij de Willco Care community op Facebook 
en schrijf je in via de Willco Products website, voor 
onze Willco Care Newsletter. We posten en mailen 
regelmatig preventie-, onderhoud-, en reinigingstips, 

zodat je tijdig actie kan ondernemen en optimaal kan 
blijven genieten van je gevel.

Meer info: scan de QR code of surf naar 
willcoproducts.be/care

SCHRIJF 

JE NU IN!
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A. Door de gebruikte technologie van de Willco Sierpleisters zorgt regenval voor het regelmatig 
afspoelen van vervuiling. Op plaatsen waar regenval de gevel niet kan afspoelen, kan je best af en 
toe zelf een spoelbeurt met de tuinslang voorzien.

B. Contact met hittestralers of een barbecue vlak bij de gevelpleister kunnen leiden tot permanente 
beschadiging. Dit vermijden is de boodschap! Indien er toch schade is: raadpleeg je uitvoerder of de 
Willco Façade Coach voor advies. 

C. Een Willco Gevelisolatiesysteem met sierpleister kan tegen een stootje. Maar als er schade is 
door contact met een zwaar of erg scherp voorwerp, moet een vakman dit repareren. Let op met 
het plaatsen van een ladder tegen je gevel. De uiteinden van een ladder zorgen voor een puntbe-

lasting. Deze belasting kan je vermijden door de kracht te spreiden over een groter oppervlak. De 
eenvoudigste manier is om de raakpunten bovenaan je ladder goed te omwikkelen met een stuk 
textiel, bevestigd met plakband, zodat deze een zachte buffer vormt.

D. Klimplanten tegen je sierpleistersysteem laten groeien is af te raden. Het verwijderen van aange-

groeide klimplanten is mogelijk, maar niet evident en kan leiden tot beschadiging van het pleister-
oppervlak.

E. Sierplanten die dicht tegen de sierpleister staan, verstoren het drogingsproces van je gevels en 
kunnen aanleiding geven tot algen- en mosvorming. Respecteer voldoende afstand zodat je gevel 
goed kan opdrogen na een natte periode. 

F. Bij sneeuwval is het verstandig om geen opgehoopte sneeuw tegen je gevel te laten liggen. Ook 
dooizouten langs de kant van de rijweg kunnen je gevel permanent aantasten bij langdurig contact. 
Dit wordt beter vermeden. Spoel dooizouten best zo snel mogelijk af. 

Hoe blijft mijn gevel in topvorm?

Je gevel in topvorm houden, zonder al te veel moeite? Ja hoor, het kan! We geven enkele handige 
tips en weetjes waardoor je gevel er jarenlang mooi en fris blijft uitzien.
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Het nut van een jaarlijkse inspectie

Tip !

Het is aan te raden om je gevel minstens een keer per jaar van naderbij te inspecteren. Willco Care 

ondersteunt je hierbij en stuurt je een herinnering. Ook de Willco Façade Coach is beschikbaar voor 
al je onderhoudsvragen of twijfels. Heb jij een 100% Willco Products-gevel, maar ben je nog geen 
lid van de Willco Care Community? Surf naar willcoproducts.be/care voor meer info.

Loop eens rond je woning en stel jezelf volgende vragen:
•  Merk je ergens abnormale sporen van vervuiling? Bijvoorbeeld aflopen aan dakranden, 
 regenafvoer, dorpels, …
•  Zie je beginnende tekenen van algen of mosaangroei? 
•  Is je gevel nog overal regenwaterdicht? Controleer hiervoor de dichtingen aan raamsluitingen 
 en/of dorpels, …
•  Is de sierpleister ergens beschadigd? 

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’, dan is het tijd voor actie! Wacht niet tot de vervuiling 

of schade erger wordt! Een lokale vervuiling kan je gemakkelijk zelf verhelpen met een zachte 
reiniging. Wat verder in deze brochure sommen we enkele goede reinigingsmethodes op. Heeft de 
gevel een volledige reiniging nodig of is er ergens schade? Raadpleeg dan je uitvoerder voor een 
professionele reiniging of reparatie. Zo voorkom je ergere vervuiling of gevolgschade.

Zie pagina 6-7 voor meer info
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Soorten vervuiling

Hieronder lijsten we enkele soorten van vervuiling op, telkens met de gepaste reinigingsmethode. 
Hoe je deze soorten vervuiling te lijf kan gaan, lees je in het volgende hoofdstuk.

Gepaste reinigingsmethode

Soorten vervuiling Zachte reiniging
Reiniging met 

hogedruk 
(max. 50 bar)

Reiniging met 
WILLCO Algicid

Reiniging met 
stoom

A. Kleine vlekken zoals modder-
spatten, vogeldrek, vliegen, … √ X

B. Fijn stof of atmosferische vervui-
ling door regen, wind of uitlaatgassen √ √ X

C. Algen, mossen of schimmels √ √ X

D. Lokale afloop aan dorpels, 
dakgoten, terrasranden, … √* X

* Een lokale vervuiling zoals een afloop aan dorpels, dakgoten of terrasranden kan je verhelpen met een zachte reiniging. 
Het is aan te raden van de oorzaak van dit soort vervuiling op te sporen en preventief aan te pakken.

A B C D
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Reinigingsmethodes

Hieronder lijsten we enkele reinigingsmethodes op die je eenvoudig zelf kan doen of best laat 
uitvoeren door een specialist. 

A. Zachte reiniging
Plaatsen waar je gevel lokaal een vlek (vogelpoep, insectenresten, vlekken van opspattend mod-

der,…) vertoont, kunnen probleemloos worden behandeld met een lauw sopje op basis van een 
zachte zeep (eenvoudig detergent zonder naglansmiddel), een zachte borstel, gevolgd door een 
spoelbeurt. Ga zacht te werk. Hard schrobben is niet aan te raden.

B. Reiniging van een groot gevelvlak met hogedruk
Een hogedrukreiniger kan je gebruiken voor het reinigen van grotere gevelvlakken. Gebruik deze 
echter nooit met volle kracht (max 50 bar!) en/of te dicht bij het oppervlak (min. 30 cm van de 
gevel)! Dit kan schade toebrengen aan de sierpleister en het onderliggende systeem. Respecteer 
dus voldoende afstand. Gebruik geen vuilfrees maar een egale drukstraal. Het is aan te raden om 
de druk en spuitafstand te bepalen via een testoppervlak, op een minder opvallend geveldeel.

C. Reiniging met WILLCO Algicid
WILLCO Algicid is een breedspectrum reinigingsmiddel dat mos, algen, zwammen, bacteriën, enz. 
efficiënt verwijdert. Voor een optimaal resultaat raden wij aan om deze reiniging te laten uitvoeren 
door een specialist.

Let op met agressieve of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, 
deze kunnen schade veroorzaken aan je sierpleister.
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Wil je het zelf doen? We helpen je alvast op weg met deze tips en tricks.
Als eerste moet je erop letten dat de ondergrond volledig opgedroogd en vorstvrij is. Op deze 
manier dringt WILLCO Algicid goed in de ondergrond en is een optimale werkzaamheid verzekerd. 
Het reinigingsmiddel is reeds gebruiksklaar en wordt doorgaans onverdund toegepast. Raadpleeg 
steeds de technische fiche van het product, alvorens je van start gaat.

WILLCO Algicid breng je in ruime mate en onverdund met behulp van een penseel, borstel of 
spons aan, op de aangetaste oppervlakken. Het is eveneens mogelijk om een sproeitoestel te 
gebruiken. Na het behandelen van de aangetaste ondergrond, moet het product kunnen inwerken. 
Hoe langer het kan inwerken, hoe beter! Het reinigingsmiddel hoef je bovendien niet af te spoelen. 

Wanneer het reinigingsmiddel optimaal inwerkt, zie je na een 2-tal weken zichtbaar resultaat. Je 
kan de reiniging echter iets of wat versnellen door de gevel na enkele dagen zelf af te spoelen met 
water (zie extra tip). Het resultaat zal eveneens zichtbaar zijn, maar niet zo grondig als wanneer je 
het product optimaal zou laten inwerken. 

Extra tip! 

Je gevel afspoelen met water, doe je best op deze manier: 
1. Maak je gevel een 1ste keer nat, maar begin onderaan! 
2. Wanneer je boven bent, keer je terug en spoel je verder van boven naar be-

neden. Via deze methode kan het vuil, op een natte ondergrond, gemakkelijker 
naar beneden vloeien. Je vermijdt zo aflopers van vuil die zich opnieuw kunnen 
vastzetten op de gevel!
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Bij sterk aangetaste oppervlakken kan je na een volledige droging (minstens 12 uur), WILLCO 
Algicid nogmaals in ruime mate en onverdund aanbrengen. Naspoelen is opnieuw niet nodig! 

De behandeling van de ondergrond met WILLCO Algicid vormt bovendien de ideale basis voor het 
aanbrengen van filmconserverende renovatiecoatings om aantasting door algen en schimmels 
te voorkomen. Zo’n dergelijke nabehandeling is mogelijk met WILLCO Silicoonharsverf Clean, in 
dezelfde kleur of een nieuwe kleur.

D. Reinigen met stoom
Je gevel reinigen met stoom raden wij af! De dampen die ontstaan door de hoge temperatuur, 
kunnen schade toebrengen aan het volledige gevelisolatiesysteem.

Wat is nu de beste reinigingsmethode voor mijn vervuiling?

Heb je een onderhoudsvraag of twijfel je welke methode de beste is voor je gevelvervuiling? 
Contacteer de Willco Façade Coach, hij geeft advies op maat en beantwoordt al je vragen. 
Surf naar willcoproducts.be/care voor meer info.
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Een nieuwe verflaag? Een andere kleur? 

Kies het juiste verfsysteem.

Na het reinigen van je gevel, kan je (optioneel) kiezen voor een extra nabehandeling in de vorm 
van een nieuwe verflaag. In het Willco Products-gamma hebben wij voor elk type sierpleister een 
gepaste gevelverf. Laat je adviseren door een erkende 100% Willco Uitvoerder of de Willco Façade 
Coach. 

Een nieuwe verflaag zorgt ervoor dat algen en schimmels zich opnieuw moeilijker kunnen vastzet-
ten op de eindlaag. De levensduur van je gevel wordt hierdoor opnieuw verlengd, hij blijft ook langer 
proper én bovendien ziet die er terug uit als nieuw! Een nieuwe verflaag = een nieuwe look voor je 
gevel. Kom je kleur kiezen in het Willco Atelier. 

Willco Atelier 

Boek een bezoek en kom langs om alle 
opties van Willco Products te leren kennen. 
Je kan hier materialen kiezen, we geven je 
kleuradvies, tonen interessante accessoires 
en antwoorden op al je vragen. 

Boek nu je afspraak online!

willcoproducts.be/afspraak



20



21

Extra tips: bevestiging van lichte of zware voorwerpen

Enkele voorwerpen aan je gevel bevestigen nadat het gevelisolatiesysteem reeds geplaatst is, doe 
je best niet zomaar! 

Een Willco Gevelisolatiesysteem is een gesloten systeem met een thermische isolatieschil. Die 
schil zomaar doorboren met een standaard plug is niet toegelaten. Vocht krijgt op die manier vrij 
spel, en erger nog, je isolatiesysteem wordt beschadigd door het gebruik van foutief materiaal. Met 
alle gevolgen van dien. 

Lichte voorwerpen zoals een deurbel, een brievenbus of buitenverlichting bevestigen aan je gevel 
is geen enkel probleem. Met de WILLCO Lijmkit hang je eenvoudig en snel lichte voorwerpen op. 
Voorwerpen die iets zwaarder wegen, bevestig je met de WILLCO Spiraalplug. Zo één plug kan het 
gewicht van 5 kg dragen.

Indien je vóór de plaatsing van je Willco Gevelisolatiesysteem al weet waar je een zonnewering, een 
luifel, een carport of een balustrade wil, kan je uitvoerder dit op voorhand met de gepaste WILLCO 
Montage-elementen voorzien. Deze elementen zijn noodzakelijk om de zware lasten van zulke 
constructies te kunnen dragen. 

Heb je nu toch een zwaarder voorwerp (meer dan 5 kg) dat je aan de gevel wil bevestigen na de 
plaatsing van het Willco Gevelisolatiesysteem? Geen nood, ook daarvoor hebben we een oplossing!
De WILLCO Iso-Bar is een bevestigingsstaaf voor de montage van niet vooraf geplande middel-
zware tot zware lasten aan een Willco Isolatiesytseem, zoals bijvoorbeeld: zonweringen, zonne-

tenten, luiken, ventilatie-eenheden of overkappingen. De maximale last die deze staaf kan dragen 
hangt af van de ondergrond en isolatiedikte. 

Twijfel je of heb je een vraag over de bevestiging van lichte of zwaardere voorwerpen? Contacteer 
je uitvoerder of de Willco Façade Coach. Surf naar willcoproducts.be/care voor meer info.
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Doe je toch liever andere dingen met je vrije tijd? 

Geen nood, laat de preventieve zorg en de aandacht voor je gevel over aan jouw uitvoerder. De 
Willco Uitvoerder die Willco Care + aanbiedt, komt dan jaarlijks langs voor een grondige inspec-

tie. Met zijn vakkennis en ervaring spot hij als eerste eventuele aandachtspunten, zodat jij zonder 
zorgen van je gevel kan genieten.

De Willco Care + service is gelimiteerd in de tijd tot en met het 10e jaar na de oplevering en is een 
betalende dienst, bovenop de gratis aangeboden Willco Care formule, die Willco Products aanbiedt. 
De vergoeding verschilt naargelang het type woning, vraag de tarieven aan je uitvoerder. Als blijkt 
dat er na verloop van tijd ingrepen nodig zijn, maakt hij een bijkomende offerte voor deze werken.

Surf naar willcoproducts.be/care-plus voor meer info.

Willco Care + : de zorgeloze variant van Willco Care
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Willco Products 

  Sterk groeiend, innovatief Belgisch familiebedrijf opgericht in 1971
  Pionier in decoratieve sierpleisters en thermische gevelisolatiesystemen (ETICS)
  3 generaties know-how
  Sites in Nieuwerkerken bij Aalst, Hofstade en Ciney
  Meer info op willcoproducts.be

Willco Nieuwerkerken

Kwalestraat 74
9320 Nieuwerkerken
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Hofstade

Hekkestraat 34-36
9308 Hofstade
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Ciney

Rue du Polissou 38/1
5590 Ciney
083 65 63 32
ciney@willcoproducts.be


